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Μελδειηθή θιεξνλνκηθφηεηα 

 

Χρήζιμες παραηηρήζεις για ηην επίλσζη ηων προβλημάηων 

 

Όηαλ γηα έλα δεχγνο αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ εκθαλίδνληαη δύο θαηλόησποη, ηφηε ηα γνλίδηα έρνπλ ζρέζε 

επηθραηούς-σποιεηπόκελοσ. 

 

Όηαλ γηα έλα δεχγνο αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ εκθαλίδνληαη ηξεηο θαηλφηππνη, ηφηε ηα γνλίδηα είλαη είηε αηειώς 

επηθραηή (ζηα εηεξφδπγα άηνκα εκθαλίδεηαη θαη ν ελδηάκεζνο θαηλφηππνο), είηε ζσλεπηθραηή (ζηα εηεξφδπγα 

άηνκα εθθξάδνληαη θαη νη δχν θαηλφηππνη). 

 

Έλα δεχγνο αιιειφκνξθσλ γνληδίσλ είλαη θσιοζύλδεηο, φηαλ: 

 απνηειεί δεδνκέλν ηεο άζθεζεο 

 είλαη γλσζηφ απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν 

 φηαλ γηα ηελ ηδηφηεηα πνπ ειέγρεη, πξνθχπηνπλ δηαθορεηηθές θαηλοησπηθές αλαιογίες κεηαμχ 

ησλ ζεισθώλ θαη ησλ αρζεληθώλ απνγφλσλ. 

 

Έλα αιιειφκνξθν γνλίδην είλαη ζλεζηγφλν, φηαλ:  

 απνηειεί δεδνκέλν ηεο άζθεζεο 

 είλαη γλσζηφ απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν 

 φηαλ εκθαλίδνληαη ζηνπο απνγφλνπο κε αλακελόκελες κεληειηθέο αλαινγίεο (π.ρ. 2:1 ή 9:3:3). 

 

Αλ ζηνπο απνγφλνπο κίαο δηαζηαχξσζεο ηζρχεη φηη: 





όί

όί




 ≠ 1 

ηφηε απηφ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ελφο ζλεζηγφλνπ γνληδίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θχιιν (θσιοζύλδεηο 

ζλεζηγόλο). 

 

Γηα ηα γελεαινγηθά δέλδξα ηζρχεη: 
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Ι. Μονοϋβριδιζμός ζε ασηοζωμικά 

 

1. Τν θαζηαλφ ρξψκα ησλ καηηψλ ζηνλ άλζξσπν θιεξνλνκείηαη σο επηθξαηέο, ελψ ην γαιαλφ σο ππνιεηπφκελν. 

Άλδξαο κε γαιαλά κάηηα παληξεχεηαη γπλαίθα κε θαζηαλά κάηηα, ηεο νπνίαο φκσο ε κεηέξα είρε γαιαλά κάηηα. 

Πφζα απφ ηα παηδηά ηνπο ζα έρνπλ γαιαλά κάηηα; 

 

2.   Απφ ηε δηαζηαχξσζε αθέξαηνπ ηαχξνπ: 

α.  κε θεξαζθφξν αγειάδα, γελλήζεθε αθέξαην κνζραξάθη, 

β.  επίζεο κε θεξαζθφξν αγειάδα, γελλήζεθε κνζραξάθη κε θέξαηα, 

γ.  κε αθέξαηε αγειάδα, γελλήζεθε κνζραξάθη κε θέξαηα. 

Πνηνη είλαη νη γνλφηππνη ησλ δηαζηαπξσζέλησλ δψσλ θαη πνηνπο άιινπο απνγφλνπο ήηαλ δπλαηφλ λα πάξνπκε 

απφ απηέο ηηο δηαζηαπξψζεηο; 

 

3.  Η ξίδα ζηα ξαπαλάθηα κπνξεί λα έρεη ζρήκα επίκεθεο, ζθαηξηθφ ή σνεηδέο. Απφ ηηο παξαθάησ 

δηαζηαπξψζεηο πήξακε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

α.  επίκεθεο  σνεηδέο = 50% επηκήθε θαη 50% σνεηδή 

β.  σνεηδέο  ζθαηξηθφ = 50% σνεηδή θαη 50% ζθαηξηθά 

γ.  επίκεθεο  ζθαηξηθφ = φια σνεηδή 

δ.  σνεηδέο  σνεηδέο = 25% επηκήθε, 50% σνεηδή θαη 25% ζθαηξηθά 

Να παξαζηήζεηε ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη λα εμεγήζεηε ηα απνηειέζκαηα 

 

4.  Σε κία θιηληθή γελλήζεθαλ ηαπηφρξνλα 4 παηδηά. Τν πξψην είλαη νκάδα αίκαηνο Ο, ην δεχηεξν Α, ην ηξίην Β 

θαη ην ηέηαξην ΑΒ. Γλσξίδνπκε φηη νη γνλείο ησλ 4 παηδηψλ αλήθνπλ ζηηο εμήο νκάδεο αίκαηνο: 

α. Ο  Ο          β. ΑΒ  Ο          γ. Α  Β      θαη      δ. Β  Β 

Να αληηζηνηρίζεηε ηα παηδηά ζηνπο πξαγκαηηθνχο γνλείο. 

 

 

ΙΙ. Μονοϋβριδιζμός ζε θσλοζύνδεηα  

 

5.   Έλα άληξαο κε κεξηθή αρξσκαηνςία ζην θφθθηλν παληξεχεηαη κηα θπζηνινγηθή γπλαίθα. Δίλαη δπλαηφλ λα 

απνθηήζνπλ δαιηνληθφ παηδί (κε αρξσκαηνςία); 

 

6.  Οη ελληά απφγνλνη πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηαζηαχξσζε καχξεο γάηαο κε γάην θαζηαλνχ ρξψκαηνο ήηαλ 5 

θαζηαλφκαπξνη θαη 4 καχξνη. Να εμεγήζεηε πσο θιεξνλνκνχληαη ηα γνλίδηα πνπ δξνπλ γηα ηελ εκθάληζε ηνπ 

ρξψκαηνο ηνπ ηξηρψκαηνο. 

 

7.  Σηηο θφηεο ην γνλίδην ι είλαη ππνιεηπφκελν, θπινζχλδεην θαη ζλεζηγφλν. Δάλ αξζεληθφ, εηεξφδπγν γηα ην 

γνλίδην απηφ, δηαζηαπξσζεί κε θαλνληθφ ζειπθφ θαη πξνθχςνπλ 180 δσληαλνί απφγνλνη, πφζνη απφ απηνχο ζα 

είλαη αξζεληθνί θαη πφζνη ζειπθνί; 

 

ΙΙΙ. Δισβριδιζμός 

 

Α.  Οη δύο γελεηηθές ζέζεης βρίζθοληαη ζε δύο δηαθορεηηθά δεύγε ασηοζωκηθώλ οκόιογωλ 

τρωκοζωκάηωλ 
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8.  Σηα άινγα, ην καχξν ρξψκα ηνπ ηξηρψκαηνο επηθξαηεί ηνπ θαζηαλνχ θαη ν ηξηπνδηζκφο επηθξαηεί ηνπ 

ηξνραζκνχ (ν ηξηπνδηζκφο θαη ν ηξνραζκφο είλαη ήδε θαιπαζκνχ ηνπ αιφγνπ). Γηαζηαπξψλεηαη καχξν άινγν 

κε ηξνραζκφ κε θαζηαλή θνξάδα κε ηξηπνδηζκφ θαη γελληέηαη θαζηαλφ πνπιάξη κε ηξνραζκφ. Πνηνη είλαη νη 

γνλφηππνη ησλ γνλέσλ ηνπ πνπιαξηνχ; 

 

9.  Τν καχξν ρξψκα ζηα θνπλέιηα νθείιεηαη ζην επηθξαηέο γνλίδην Μ, ελψ ην θαζηαλφ ζην αιιειφκνξθφ ηνπ κ. 

Τν θνληφ ηξίρσκα νθείιεηαη ζην επηθξαηέο γνλίδην Κ, ελψ ην καθξχ ζην αιιειφκνξθφ ηνπ θ. Πνηνη ζα είλαη νη 

θαηλφηππνη ησλ αηφκσλ ηεο F1 θαη ηεο F2 γεληάο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δηαζηαχξσζε νκφδπγσλ αηφκσλ πνπ 

έρνπλ καθξχ θαη θαζηαλφ ηξίρσκα, κε νκφδπγα πνπ έρνπλ θνληφ θαη καχξν ηξίρσκα; 

 

10. Σηνλ άλζξσπν ην επηθξαηέο γνλίδην D είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαλνληθή θνριίσζε ηνπ απηηνχ θαη ην 

επηθξαηέο γνλίδην Δ γηα ηελ χπαξμε αθνπζηηθνχ λεχξνπ. Δάλ ιείπεη έλα απφ ηα δχν απηά γνλίδηα, ην άηνκν είλαη 

θνπθφ. Να δείμεηε κε θαηάιιειεο δηαζηαπξψζεηο πσο είλαη δπλαηφ:  

α.  γνλείο κε θαλνληθή αθνή λα απνθηήζνπλ θνπθφ παηδί θαη 

β.  θνπθνί γνλείο λα απνθηήζνπλ παηδί κε θαλνληθή αθνή; 

 

11. Ο άγξηνο ηχπνο ηεο Γξνζφθηιαο έρεη γθξη ρξψκα ζψκαηνο θαη πηέξπγεο θαλνληθέο, ελψ ν κεηαιιαγκέλνο 

έρεη ρξψκα εβέληλν θαη πηέξπγεο ζγνπξέο. Γηαζηαπξψλνπκε νκφδπγεο Γξνζφθηιεο – άγξην ηχπν ⓧ 

κεηαιιαγκέλν – θαη ζηελ F1 γεληά φιεο νη Γξνζφθηιεο έρνπλ ρξψκα γθξη θαη πηέξπγεο θαλνληθέο. Σηε ζπλέρεηα 

δηαζηαπξψλνπκε ηα άηνκα ηεο F1 γεληάο κεηαμχ ηνπο θαη ζηελ F2 γεληά παίξλνπκε: 

267 άηνκα κε γθξη ρξψκα ζψκαηνο – θαλνληθέο πηέξπγεο 

92 άηνκα κε γθξη ρξψκα ζψκαηνο – ζγνπξέο πηέξπγεο 

89 άηνκα κε εβέληλν ρξψκα ζψκαηνο – θαλνληθέο πηέξπγεο 

28 άηνκα κε εβέληλν ρξψκα ζψκαηνο – ζγνπξέο πηέξπγεο 

Να θάλεηε ηηο θαηάιιειεο δηαζηαπξψζεηο, νη νπνίεο εμεγνχλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. 

 

12. Οη γπξεφθνθθνη κηαο πνηθηιίαο θπηνχ είλαη θίηξηλνη θαη πινχζηνη ζε άκπιν, ελψ νη γπξεφθνθθνη κηαο άιιεο 

πνηθηιίαο είλαη πνξηνθαιί θαη πινχζηνη ζε δεμηξίλε. Γηαζηαπξψλνπκε δχν ηέηνηεο θαζαξέο πνηθηιίεο θαη 

παίξλνπκε απφ ην θπηφ πνπ πξνθχπηεη ηηο αθφινπζεο θαηλνηππηθέο αλαινγίεο: 

25% Γπξεφθνθθνη θίηξηλνη – πινχζηνη ζε άκπιν. 

25% Γπξεφθνθθνη θίηξηλνη – πινχζηνη ζε δεμηξίλε. 

25% Γπξεφθνθθνη πνξηνθαιί – πινχζηνη ζε άκπιν. 

25% Γπξεφθνθθνη πνξηνθαιί – πινχζηνη ζε δεμηξίλε. 

Να εξκελεπζνχλ ηα απνηειέζκαηα. 

 

Β.  Καη οη δύο γελεηηθές ζέζεης βρίζθοληαη ζε θσιεηηθά τρωκοζώκαηα 

 

13. Σηε Γξνζφθηια ηα ππνιεηπφκελα γνλίδηα f θαη λ βξίζθνληαη ζην θπιεηηθφ ρξσκφζσκα Χ. Γηαζηαπξψλεηαη 

ζειπθφ άηνκν κε ηνλ ππνιεηπφκελν θαηλφηππν κε αξζεληθφ άηνκν πνπ έρεη ηνλ επηθξαηή θαηλφηππν. Πνηνη ζα 

είλαη νη απφγνλνη F1 θαη F2 γεληά; 

 

14. Έζησ φηη έλαο δαιηνληθφο θαη αηκνξξνθηιηθφο άλδξαο παληξεχεηαη κηα γπλαίθα κε θπζηνινγηθφ θαηλφηππν, 

ηεο νπνίαο ε κεηέξα έπαζρε απφ δαιηνληζκφ θαη αηκνξξνθηιία. 

α.  Τη πνζνζηφ απφ ηα αγφξηα απηνχ ηνπ γάκνπ ζα πάζρνπλ απφ ηηο ίδηεο αζζέλεηεο; 
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β. Τη πηζαλφηεηα ππάξρεη λα γελλεζεί θαλνληθφ θνξίηζη, δειαδή θνξίηζη κε θπζηνινγηθφ θαηλφηππν; 

 

Γ. Η κηα γελεηηθή ζέζε βρίζθεηαη ζε ασηοζωκηθά θαη ε άιιε ζε θσιεηηθά τρωκοζώκαηα. 

 

15. Μηα γπλαίθα πνπ έρεη θαλνληθή φξαζε θαη αλήθεη ζηελ νκάδα αίκαηνο Α, απέθηεζε ηα αθφινπζα πέληε 

παηδηά: 

i. δαιηνληθφ γην, νκάδνο αίκαηνο Α 

ii. δαιηνληθφ γην, νκάδνο αίκαηνο Ο 

iii. θαλνληθή θφξε, νκάδνο αίκαηνο Ο 

iv. θαλνληθή θφξε, νκάδνο αίκαηνο Β θαη 

v. δαιηνληθή θφξε, νκάδνο αίκαηνο Α 

Ο πξψηνο ζχδπγφο ηεο αλήθεη ζηελ νκάδα αίκαηνο ΑΒ θαη είλαη δαιηνληθφο, ελψ ν δεχηεξνο ζηελ νκάδα 

αίκαηνο Α θαη έρεη θαλνληθή φξαζε. Πνηνο είλαη ν πηζαλφο παηέξαο θαζελφο απφ ηα πέληε παηδηά; 

 

 

IV. Γενεαλογικά δένδρα 

 

16. Γαιηνληθφο άλδξαο παληξεχεηαη κε θαλνληθή γπλαίθα θαη απνθηνχλ έλα δαιηνληθφ αγφξη, έλα 

αηκνξξνθηιηθφ αγφξη θαη έλα πγηέο θνξίηζη. Τν θνξίηζη παληξεχεηαη κε θαλνληθφ άλδξα θαη απνθηνχλ έλα 

δαιηνληθφ αγφξη. 

α. Να ζρεδηάζεηε ην γελεαινγηθφ δέλδξν. 

β. Πνηνο είλαη ν γνλφηππνο ησλ αηφκσλ ηνπ γελεαινγηθνχ δέλδξνπ; 

 

17. Γαιηνληθφο άλδξαο ηνπ νπνίνπ θαη νη δχν γνλείο είλαη θαλνληθνί, παληξεχεηαη κε θαλνληθή γπλαίθα θαη 

απνθηνχλ θαλνληθή θφξε. Η αδειθή ηνπ δαιηνληθνχ άλδξα, ε νπνία έρεη θπζηνινγηθφ θαηλφηππν, παληξεχεηαη 

κε θαλνληθφ άλδξα θαη απνθηνχλ ηα εμήο ηξία παηδηά: κηα θαλνληθή θφξε, έλαλ θαλνληθφ γην θαη έλα δαιηνληθφ 

γην. 

α.  Να ζρεδηάζεηε ην γελεαινγηθφ δέλδξν. 

β.  Πνηνη είλαη νη γνλφηππνη φισλ ησλ παξαπάλσ αηφκσλ; 

 

18. Τν παξαθάησ γελεαινγηθφ δέλδξν αλαπαξηζηά ηνλ ηξφπν θιεξνλφκεζεο ηνπ ραξαθηήξα Heberdon’s nodes 

(νη ηειεπηαίεο αξζξψζεηο ησλ δαθηχισλ έρνπλ κήθνο κεγαιχηεξν απφ ην θαλνληθφ) ζε κηα νηθνγέλεηα. Πνηεο 

απφ ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο εμεγνχλ ηα απνηειέζκαηα; 

α.  Φπινζχλδεην επηθξαηέο γνλίδην. 

β.  Φπινζχλδεην ππνιεηπφκελν γνλίδην. 

γ.  Απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν γνλίδην. 

δ.  Απηνζσκηθφ επηθξαηέο γνλίδην. 
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Προβιήκαηα 

 

1. Πνηνη είλαη νη έμη βαζηθνί ηχπνη ησλ δηαζηαπξψζεσλ ζην κνλνυβξηδηζκφ ζε ζρέζε επηθξαηνχο ππνιεηπφκελνπ; 

 

2. Έλαο δηπινεηδήο νξγαληζκφο έρεη γνλφηππν ΑαΒβΓγδδ. Πφζα είδε γακεηψλ ζα ζρεκαηίζεη θαη πνηα ζα είλαη απηά; 

 

3. Τν επηθξαηέο γνλίδην Κ ειέγρεη ζηνπο ζθχινπο ην θαηζαξφ ηξίρσκα θαη ην αιιειφκνξθφ ηνπ θ ην ίζν ηξίρσκα. 

Δηεξφδπγνη γηα ην θαηζαξφ ηξίρσκα ζθχινη δηαζηαπξψλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζηνπο απνγφλνπο ηνπο γίλεηαη δηαζηαχξσζε 

ειέγρνπ. Τη γνλνηππηθέο θαη θαηλνηππηθέο αλαινγίεο πεξηκέλεηε γηα ηα άηνκα πνπ ζα πάξνπκε απφ ηε δηαζηαχξσζε 

ειέγρνπ ζε θάζε πεξίπησζε; 

 

4. Μηα γπλαίθα - θνξέαο κεξηθήο αρξσκαηνςίαο γηα ην πξάζηλν παληξεχεηαη κε θαλνληθφ άληξα θαη απνθηνχλ έλα παηδί. 

Αλ είλαη θνξίηζη, πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρεη κεξηθή αρξσκαηνςία; 

 

5. Απφ ηε δηαζηαχξσζε ζθχισλ κε αξαηφ ηξίρσκα κε ζθχινπο κε ππθλφ ηξίρσκα πξνθχπηνπλ απφγνλνη κε αλαινγία 1:1. 

Η δηαζηαχξσζε αηφκσλ κε αξαηφ ηξίρσκα κεηαμχ ηνπο δίλεη απνγφλνπο κε αλαινγία 2 κε αξαηφ ηξίρσκα πξνο 1 κε ππθλφ 

ηξίρσκα. Να γξάςεηε ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη λα εμεγήζεηε ηα απνηειέζκαηα. 

 

6. Μηα γπλαίθα πάζρεη απφ θπζηηθή ίλσζε. Δίλαη ην κφλν άηνκν ζηελ νηθνγέλεηα κε απηή ηελ αζζέλεηα. Πνηα είλαη ε 

πηζαλφηεηα λα είλαη θνξείο: ε κεηέξα ηεο, ν παηέξαο ηεο, ε θφξε ηεο, ν γηνο ηεο θφξεο ηεο, ν αδειθφο ηεο, ην παηδί ηνπ 

αδειθνχ ηεο; 

 

7. Τν παξαθάησ γελεαινγηθφ δέλδξν αλαπαξηζηά ηνλ ηξφπν θιεξνλφκεζεο ηεο αλαδηπισκέλεο γιψζζαο (tongue rolling) 

ζε κηα νηθνγέλεηα. 

 

α)  Η αλαδίπισζε ηεο γιψζζαο νθείιεηαη ζε απηνζσκηθφ επηθξαηέο ή ππνιεηπφκελν γνλίδην; 

β)  Πνηνο είλαη ν γνλφηππνο ησλ Ι2, ΙΙ2, ΙΙ3, ΙΙ4, ΙΙΙ9; 

 

8.  Σε κηα νηθνγέλεηα ε ζχδπγνο έρεη νκάδα αίκαηνο ΑΒ, ν ζχδπγνο Ο θαη ηα ηέζζεξα παηδηά, απφ ηα νπνία ηα δχν 

πξνέξρνληαη απφ πξνεγνχκελνπο γάκνπο ησλ γνλέσλ, έρνπλ: ην πξψην ΑΒ, ην δεχηεξν Β, ην ηξίην Α θαη ην ηέηαξην Ο. Οη 

πξνεγνχκελνη ζχδπγνη είραλ νκάδα αίκαηνο ΑΒ θαη Β. 

α)  Πνηα παηδηά πξνέξρνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν δεχγνο θαη πνηα απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο γάκνπο; 

β)  Να ζρεδηαζηεί ην γελεαινγηθφ δέληξν φισλ ησλ αηφκσλ πνπ αλαθέξνληαη. 

γ)  Πνηα ήηαλ ε πηζαλφηεηα γέλλεζεο θάζε παηδηνχ; 

 

9. Τν παξαθάησ γελεαινγηθφ δέλδξν κηαο νηθνγέλεηαο καο δείρλεη ηελ θιεξνλφκεζε κηαο κπτθήο αζζέλεηαο. Θα κπνξνχζε 

λα νθείιεηαη ε αζζέλεηα ζε κεηαβίβαζε ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA; 
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10. Φπζηνινγηθφο άληξαο παληξεχηεθε θπζηνινγηθή γπλαίθα, ηεο νπνίαο ε κεηέξα ήηαλ θνξέαο αηκνξξνθηιίαο. Πνηα είλαη 

ε πηζαλφηεηα λα γελλεζεί παηδί κε αηκνξξνθηιία απφ ην γάκν απηφ; 

 

11. Απφ θπζηνινγηθνχο γνλείο γελληέηαη αγφξη κε αηκνξξνθηιία. Να βξείηε αλ θάπνηνο απφ ηνπο παππνχδεο ηνπ ήηαλ 

αηκνξξνθηιηθφο. Να θαηαζθεπάζεηε ην γελεαινγηθφ δέλδξν, αλ γλσξίδεηαη φηη δελ πάζρεη άιιν άηνκν ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

 

12. Πνηα θαηλνηππηθή αλαινγία πξνθχπηεη ζηελ F2 γεληά απφ ηε δηαζηαχξσζε νκφδπγσλ θπηψλ κε θφθθηλα άλζε θαη ιεία 

επηδεξκίδα θαξπνχ, κε θπηά φπνπ έρνπλ ιεπθά άλζε θαη ξπηηδσκέλε επηδεξκίδα θαξπνχ; Τα γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ ην 

ρξψκα ηνπ άλζνπο είλαη αηειψο επηθξαηή θαη ην ιείν ηεο επηδεξκίδαο ηνπ θαξπνχ ειέγρεηαη απφ επηθξαηέο γνλίδην ζε 

ζρέζε κε ην ξπηηδσκέλν πνπ είλαη ππνιεηπφκελν. Τα γνλίδηα επίζεο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ρξσκνζψκαηα. 

 

13.  Γχν θαθέ πνληηθνί δηαζηαπξψλνληαη πνιιέο θνξέο θαη φινη νη απφγνλνί ηνπο είλαη θαθέ. Δάλ δηαζηαπξσζνχλ νη θαθέ 

απφγνλνη κε ιεπθνχο πνληηθνχο, παίξλνπκε θαθέ θαη ιεπθνχο πνληηθνχο ή ηνπο παίξλνπκε φινπο θαθέ; Να εμεγήζεηε ην 

απνηέιεζκα θαη λα θάλεηε ηηο δηαζηαπξψζεηο. 

 

14. Έλαο άληξαο θαηεγνξεί ηε γπλαίθα ηνπ γηα κνηρεία. Καη νη δπν ηνπο έρνπλ θαλνληθή ίξηδα καηηψλ, ελψ ε θφξε ηνπο 

πάζρεη απφ θνιφβσκα ηεο ίξηδαο (θπινζχλδεηνο ππνιεηπφκελνο ραξαθηήξαο). Έρεη δίθην ν ζχδπγνο θαη γηαηί; 

 

15. Άληξαο κε αρξσκαηνςία γηα ην θπαλφ παληξεχεηαη γπλαίθα θπζηνινγηθή, πνπ ε κεηέξα ηεο είλαη θπζηνινγηθή θαη ν 

παηέξαο ηεο έρεη αρξσκαηνςία γηα ην θπαλφ θαη είλαη αηκνξξνθηιηθφο. Πνηνη είλαη νη πηζαλνί θαηλφηππνη ησλ παηδηψλ ηνπο; 

 

16. Απφ θπζηνινγηθνχο γνλείο γελλήζεθε αγφξη κε κεξηθή αρξσκαηνςία γηα ην πξάζηλν θαη αγφξη κε αηκνξξνθηιία. Πψο 

κπνξεί λα εμεγεζεί ην απνηέιεζκα; 

 

17. Έλαο άληξαο κε κεξηθή αρξσκαηνςία γηα ην πξάζηλν θαη θνξέαο δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο παληξεχεηαη γπλαίθα κε 

θαλνληθή φξαζε. Ο παηέξαο ηεο γπλαίθαο είρε κεξηθή αρξσκαηνςία. Πνηνη είλαη νη πηζαλνί θαηλφηππνη ησλ παηδηψλ πνπ ζα 

απνθηήζνπλ;  

 

18. Έλα δεχγνο πγηψλ αηφκσλ απνθηά παηδί κε αηκνξξνθηιία Α. Θέινπλ λα ηεθλνπνηήζνπλ δεχηεξε θνξά. Όκσο, 

πξνθείκελνπ λα απνθχγνπλ ηελ πεξίπησζε λα γελλεζεί πάιη παηδί πνπ λνζεί, θαηαθεχγνπλ ζε ηερλεηή γνληκνπνίεζε. (Γε  

ιακβάλνπκε ππφςε καο ηελ πηζαλφηεηα κεηαιιάμεσλ.) 

α)  Πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα ην δεχηεξν παηδί λα πάζρεη απφ αηκνξξνθηιία Α; 

β)  Πνην είλαη ην θχιν ηνπ αζζελνχο παηδηνχ θαη πνηα ήηαλ ε πηζαλφηεηα λα γελλεζεί θαη λα λνζεί; 

γ) Καηά ηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε απνκνλψλνληαη γακέηεο απφ ηνπο γνλείο θαη γίλεηαη επηινγή ηνπο. Πνηα 

ζπεξκαηνδσάξηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε ην παηδί λα είλαη πγηέο;  

δ) Δάλ δελ γίλεη επηινγή ζπεξκαηνδσαξίσλ, πνην ζα είλαη ην πνζνζηφ ησλ δπγσηψλ πνπ θέξνπλ έλα παζνγφλν 

αιιειφκνξθν θαη πνην ην πνζνζηφ φζσλ θέξνπλ δχν παζνγφλα; 

ε)  Πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα (αλ δελ είραλ παηδί) λα απνθηήζνπλ δχν αηκνξξνθηιηθά παηδηά; 

 

19. Η ρνξεία ηνπ Huntington είλαη κηα πάζεζε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη απηνζσκηθή επηθξαηή 

θιεξνλνκηθφηεηα. Τα ζπκπηψκαηά ηεο εκθαλίδνληαη θαηά ηελ 3ε - 4ε δεθαεηία ηεο δσήο ελφο αηφκνπ. 

α) Πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα έλα άηνκν πνπ εθδήισζε ηελ πάζεζε λα ηελ θιεξνδνηήζεη ζε παηδί ηνπ θαη πνηα ε πηζαλφηεηα 

λα θιεξνδνηεζεί ζηνλ εγγνλφ ηνπ απφ ην παηδί ηνπ; 

β)  Πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα λα θιεξνδνηεζεί απφ ηνλ πάζρνληα ζηνλ εγγνλφ ηνπ; 

 

20. Άληξαο νκάδαο αίκαηνο ΑΒ θαη κε κεξηθή αρξσκαηνςία γηα ην πξάζηλν παληξεχεηαη γπλαίθα νκάδνο αίκαηνο Ο, 

θπζηνινγηθή, ηεο νπνίαο ν παηέξαο είρε κεξηθή αρξσκαηνςία. Πνηνη είλαη νη γνλφηππνη ησλ γνλέσλ θαη ηη παηδηά ζα 

γελλεζνχλ απφ απηφλ ηνλ γάκν; 
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21. Τα γνλίδηα γηα ηε β-ζαιαζζαηκία θαη ηε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία είλαη αιιειφκνξθα. Πνηνη είλαη νη πηζαλνί 

απφγνλνη δχν αηφκσλ πνπ ν έλαο είλαη θνξέαο ηεο β-ζαιαζζαηκίαο θαη ν άιινο ηεο δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο; 

 

22. Σε πνληίθηα έγηλαλ επαλαιεπηηθά νη παξαθάησ πεηξακαηηθέο δηαζηαπξψζεηο: 

Γηαζηαπξψζεηο Απφγνλνη 

I.     Μαχξν   ⓧ   Γθξη    100% Μαχξνη 

II.    Μαχξν   ⓧ   Γθξη     50% Μαχξνη, 50% Γθξη 

III.   Μαχξν   ⓧ   Γθξη     50% Μαχξνη, 50% Καθέ 

IV.   Καθέ   ⓧ   Γθξη     50% Καθέ, 50% Γθξη 

α)  Πφζα αιιειφκνξθα θαίλεηαη λα ππάξρνπλ γηα ην ρξψκα; 

β)  Πνηνη είλαη νη γνλφηππνη γνλέσλ θαη απνγφλσλ ζηηο δηαζηαπξψζεηο απηέο; 

 

23. Ο αδειθφο κηαο γπλαίθαο έρεη κεξηθή αρξσκαηνςία γηα ην πξάζηλν. Δάλ ε γπλαίθα παληξεπηεί άληξα κε θαλνληθή 

φξαζε, ηη πηζαλφηεηα ππάξρεη λα γελλεζεί παηδί ρσξίο κεξηθή αρξσκαηνςία; 

 

24. Σε έλα καηεπηήξην γέλλεζαλ ζπγρξφλσο ε θ. Α θαη ε θ. Β. Σηελ Α δφζεθε θνξίηζη θαη ζηε Β αγφξη. Η θ. Α, φκσο, είρε 

ηελ εληχπσζε φηη γέλλεζε αγφξη θαη έθαλε αγσγή. Η εμέηαζε αίκαηνο έδσζε ηα εμήο απνηειέζκαηα: Ο θ. θαη ε θ. Α 

αλήθνπλ ζηελ νκάδα αίκαηνο Α θαη ν θ. Β ζηελ Ο θαη ε θ. Β ζηελ ΑΒ, ην αγφξη ζηελ Ο θαη ην θνξίηζη ζηελ Α. Σχκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα απηά, είρε δίθην ε Α; 

 

25. Απφ δχν πγηείο γνλείο γελλήζεθε παηδί κε αζζέλεηα. Αλ ν έλαο κφλν απφ ηνπο δχν γνλείο θέξεη ην ππνιεηπφκελν γνλίδην 

πνπ ειέγρεη ηελ αζζέλεηα, λα βξεζεί ε πηζαλφηεηα πνπ έρνπλ νη γνλείο απηνί λα απνθηήζνπλ άιιν έλα παηδί πνπ ζα πάζρεη 

απφ ηελ ίδηα αζζέλεηα. 

 

26. Γχν γνλείο έρνπλ νκάδεο Α θαη Β αληίζηνηρα θαη θπζηνινγηθή φξαζε. Τη πηζαλφηεηα ππάξρεη λα πξνθχςεη απφ ην γάκν 

απηφ παηδί νκάδαο αίκαηνο Ο κε κεξηθή αρξσκαηνςία γηα ην πξάζηλν δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ππνςία, ε ζχδπγνο λα είλαη 

θνξέαο κεξηθήο αρξσκαηνςίαο. 

 

27.  Έλα απφ ηα ηέζζεξα παηδηά κηαο νηθνγέλεηαο πξνέξρεηαη απφ πηνζεζία θαη έλα άιιν απφ ηνλ πξνεγνχκελν γάκν ηεο 

κεηέξαο. Ο παηέξαο έρεη νκάδα αίκαηνο ΑΒ, ε κεηέξα O θαη ηα ηέζζεξα παηδηά ΑΒ, Α, Β θαη Ο. Πνην παηδί πξνέξρεηαη 

απφ πηνζεζία θαη πνην απφ ηνλ πξνεγνχκελν γάκν ηεο κεηέξαο; 

 

28. Τα αηξνθηθά θηεξά ζηε κχγα Γξνζφθηια θαζνξίδνληαη απφ ην απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν γνλίδην α, ελψ ηα θαλνληθά 

θηεξά απφ ην αιιιειφκνξθφ ηνπ Α. Δπίζεο, ην καχξν ρξψκα ζψκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ην απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν 

γνλίδην κ, ελψ ην θαλνληθφ ρξψκα απφ ην αιιειφκνξθν ηνπ Μ. Γηαζηαπξψλνπκε κηα Γξνζφθηια κε αηξνθηθά θηεξά θαη 

καχξν ρξψκα ζψκαηνο κε κηα άιιε νκφδπγε γηα ην θαλνληθφ ρξψκα θαη ηα θαλνληθά θηεξά: 

α)  Πνηεο είλαη νη θαηλνηππηθέο αλαινγίεο ζηελ F2 γεληά; 

β) Αλ ζηελ F2 έρεηο έλα πιήζνο απφ θαλνληθέο κχγεο θαη πάξεηο κηα απφ απηέο ηπραία, πσο ζα δηαπηζηψζεηο φηη είλαη 

νκφδπγε ή εηεξφδπγε; (Τα δχν δεπγάξηα γνληδίσλ κεηαβηβάδνληαη αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν). 

 

29. Τν ρξψκα ηξηρψκαηνο ζηηο γάηεο ειέγρεηαη απφ θπινζχλδεηα γνλίδηα θαη ζηνπο γάηνπο κπνξεί λα είλαη καχξν ή 

θίηξηλν. Σηηο γάηεο κπνξεί λα είλαη καχξν ή θίηξηλν ή καχξν-θίηξηλν. Αλ δηαζηαπξσζεί γάηνο πνπ έρεη καχξν ρξψκα κε 

γάηα πνπ έρεη θίηξηλν ρξψκα, πνηνη είλαη νη θαηλφηππνη ησλ αηφκσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ; 

 

30. Έλα δεπγάξη είλαη εηεξφδπγν γηα δχν ραξαθηεξηζηηθά. Τν έλα είλαη ε γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή θαη ην άιιν νη 

ειεχζεξνη ινβνί ησλ απηηψλ. Πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα: 
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α) ην πξψην ηνπο παηδί λα έρεη γξακκή ηξηρνθπΐαο ρσξίο θνξπθή, 

β) ην επφκελν παηδί ηνπο λα είλαη θνξίηζη κε γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή θαη πξνζθνιιεκέλνπο ινβνχο απηηψλ.  

 

31. Η θαηλπινζεηνθαξβακίδε (PTC) είλαη κηα νπζία πνπ κεξηθά άηνκα ηελ αηζζάλνληαη πηθξή (δνθηκαζηέο), ελψ ζε άιια 

άηνκα θαίλεηαη άγεπζηε (κε δνθηκαζηέο). Γχν ζχδπγνη πνπ είλαη θαη νη δχν δνθηκαζηέο γηα ην PTC απνθηνχλ κηα θφξε πνπ 

δελ είλαη δνθηκαζηήο. Απηή παληξεχεηαη έλαλ άληξα δνθηκαζηή θαη απνθηά ηξία παηδηά, απφ ηα νπνία ηα δχν είλαη 

δνθηκαζηέο θαη έλα κε δνθηκαζηήο. Πνηνη είλαη νη γνλφηππνη ησλ δχν δεπγαξηψλ; 

 

32. Γπλαίθα κε κηα θιεξνλνκηθή αλσκαιία, θφξε πγηψλ γνληψλ θαη αδεξθή ηξηψλ πγηψλ αγνξηψλ, παληξεκέλε κε πγηή 

άληξα, έρεη ηξία πγηή παηδηά, δχν θνξίηζηα θαη έλα αγφξη: 

α) Να ζρεδηάζεηε ην γελεαινγηθφ δέλδξν ζην νπνίν λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ. 

β) Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην γνλίδην γηα ηελ αλσκαιία είλαη θπινζχλδεην ή απηνζσκηθφ. Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

γ) Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην γνλίδην γηα ηελ αλσκαιία είλαη επηθξαηέο ή ππνιεηπφκελν. Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

33. Τν άηνκν ζην γελεαινγηθφ δέλδξν πνπ εθθξάδεη ηνλ ραξαθηήξα είλαη αηκνξξνθηιηθφ. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δίλνληαη ζην γελεαινγηθφ δέλδξν λα απαληήζεηε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

                             

α) Αλ ε γπλαίθα ΙΙ2 παληξεπηεί έλαλ θπζηνινγηθφ άληξα, πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα ην πξψην ηεο παηδί λα είλαη 

αηκνξξνθηιηθφ;  

β) Να ππνζέζεηε φηη ην πξψην παηδί είλαη αηκνξξνθηιηθφ. Πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα ην δεχηεξν ηεο παηδί λα είλαη 

αηκνξξνθηιηθφ αγφξη; 

γ) Αλ ε γπλαίθα ΙΙ3 παληξεπηεί έλαλ αηκνξξνθηιηθφ άληξα, πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα ην πξψην ηνπο παηδί λα είλαη 

θπζηνινγηθφ; 

δ) Αλ ε κεηέξα ηεο Ι1 ήηαλ θπζηνινγηθή, πνηνο ήηαλ ν θαηλφηππνο ηνπ παηέξα ηεο; 

ε) Αλ ε κεηέξα ηεο Ι1 ήηαλ αηκνξξνθηιηθή, ηη θαηλφηππν ζα είρε ν παηέξαο ηεο; 

 

34. Τν παξαθάησ γελεαινγηθφ δέλδξν αλαπαξηζηά ηνλ ηξφπν θιεξνλφκεζεο κηαο αζζέλεηαο ζε κηα νηθνγέλεηα. 

α) Η αζζέλεηα νθείιεηαη ζε επηθξαηέο ή ππνιεηπφκελν γνλίδην θαη θιεξνλνκείηαη σο απηνζσκηθφο ή θπινζχλδεηνο 

ραξαθηήξαο; 

β) Να βξεζνχλ νη γνλφηππνη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

γ) Πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα ην δεχηεξν παηδί ησλ γνλέσλ ΙΙΙ3 θαη ΙΙΙ4 λα είλαη θνξέαο; 

              

35. Απφ γνλείο κε γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή θαη ειεχζεξνπο ινβνχο απηηψλ γελλήζεθε έλα παηδί κε γξακκή 

ηξηρνθπΐαο ρσξίο θνξπθή θαη πξνζθνιιεκέλνπο ινβνχο απηηψλ. 

α)  Πνηνη είλαη νη γνλφηππνη ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνχ; 

β)  Πνηα ήηαλ ε πηζαλφηεηα λα απνθηήζνπλ  παηδί κε απηφλ ηνλ θαηλφηππν; 
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γ)  Καζέλαο απφ ηνπο γνλείο είρε κεηέξα κε γξακκή ηξηρνθπΐαο ρσξίο θνξπθή θαη πξνζθνιιεκέλνπο ινβνχο απηηψλ θαη 

έλαλ αδειθφ κε ίδην θαηλφηππν. 

     i)  Πνηα ήηαλ ε πηζαλφηεηα απφ ηέηνηνπο παππνχδεο λα γελλεζνχλ νη γνλείο ηνπ παηδηνχ; 

     ii)  Να ζρεδηαζηεί ην γελεαινγηθφ δέληξν. 

 

36. Σε έλα άηνκν ππάξρνπλ λ δεχγε αλεμάξηεησλ (ζε δηαθνξεηηθά ρξσκνζψκαηα) γνληδίσλ. Πφζνπο δηαθνξεηηθνχο 

γακέηεο κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ην άηνκν απηφ, αλ είλαη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δεχγε: 

α)  νκφδπγν γηα φια; 

β)  εηεξφδπγα γηα φια; 

γ)  νκφδπγν (ή αιιηψο εηεξφδπγν) γηα ηα κηζά απφ ηα δεχγε; 

 

37. Έλα άλδξαο έρεη κεξηθή αρξσκαηνςία ζην πξάζηλν θαη αηκνξξνθηιία Α. Απφ ηνλ πξψην γάκν ηνπ απέθηεζε έλαλ γην 

θαη κηα θφξε. Ο γηνο ηνπ εθδήισζε κφλν αηκνξξνθηιία θαη ε θφξε ηνπ κφλν κεξηθή αρξσκαηνςία, ελψ ε ζχδπγφο ηνπ ήηαλ 

πγηήο. Απφ ηνλ δεχηεξν γάκν ηνπ απέθηεζε επίζεο έλαλ γην θαη κηα θφξε. Ο γηνο ηνπ εθδήισζε θαη ηηο δχν παζήζεηο, ε 

θφξε ηνπ θακία, ελψ ε ζχδπγφο ηνπ ήηαλ πγηήο. Να αλαπαξαζηαζνχλ νη γνλφηππνη φισλ ησλ αηφκσλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη 

λα γίλνπλ ηα ηεηξάγσλα ηνπ Punnett ησλ ζπδεχμεσλ. 

 

38. Γχν άηνκα πνπ έρνπλ θπζηνινγηθή φξαζε απνθηνχλ κηα θφξε πνπ βιέπεη θπζηνινγηθά, έλαλ γην κε κεξηθή 

αρξσκαηνςία ζην πξάζηλν θαη έλαλ κε κεξηθή αρξσκαηνςία ζην θπαλφ. 

α)  Πνην είλαη νη γνλφηππνη ησλ παξαπάλσ αηφκσλ; 

β)  Να γίλνπλ ηα γελεαινγηθά δέληξα. 

γ)  Να θαηαζθεπαζηεί ην ηεηξάγσλν ηνπ Punnett. 

δ)  Πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα λα απνθηήζνπλ παηδί πνπ πάζρεη θαη απφ ηηο δχν κεξηθέο αρξσκαηνςίεο;   

 

39. Δίλαη γλσζηφ φηη ηα άηνκα κε κείδνλα ηχπν ζαιαζζαηκίαο (Τ
Μ

Τ
Μ

) πεζαίλνπλ πξηλ απφ ηε ζεμνπαιηθή σξηκφηεηα, ελψ 

ηα εηεξφδπγα άηνκα (Τ
Μ

Τ
Ν
) εκθαλίδνπλ αλαηκία αιιά είλαη βηψζηκα.  

α. Αλ παληξεπηνχλ άηνκα εηεξφδπγα κε θαλνληθά άηνκα (Τ
Ν
Τ

Ν
), ζε ηη αλαινγία αλακέλεηαη λα είλαη θαλνληθά ηα άηνκα 

ηεο F1; 

β. Αλ παληξεπηνχλ εηεξφδπγα άηνκα κεηαμχ ηνπο, ζε ηη αλαινγία αλακέλεηαη λα είλαη αλαηκηθά ηα ελήιηθα άηνκα ηεο F1; 

 

40. Σηηο πεηαινχδεο (Λεπηδφπηεξα) δηαζηαπξψλνπκε αξζεληθφ άηνκν κε ιεπθά κάηηα κε ζειπθφ κε θφθθηλα κάηηα θαη 

παίξλνπκε φια ηα αξζεληθά κε θφθθηλα κάηηα θαη φια ηα ζειπθά κε ιεπθά. Αλ δηαζηαπξψζνπκε ηα αξζεληθά άηνκα ηεο F1 

γεληάο κε ζειπθά ηεο P γεληάο, παίξλνπκε ζηνπο ζειπθνχο απνγφλνπο ηα κηζά άηνκα κε θφθθηλα θαη ηα κηζά κε ιεπθά 

κάηηα, ελψ φινη νη αξζεληθνί απφγνλνη έρνπλ θφθθηλα κάηηα. 

α. Πψο θιεξνλνκείηαη ην ρξψκα; 

β.  Να γίλνπλ νη δηαζηαπξψζεηο. 

 

41. Γηαζηαπξψζακε Γξνζφθηιεο θαη πήξακε ηελ εμήο αλαινγία απνγφλσλ: 1/3 αξζεληθά θαη 2/3 ζειπθά. Όηαλ φκσο 

θάλακε αθξηβψο ηελ ίδηα δηαζηαχξσζε ζε Λεπηδφπηεξα πήξακε ηελ αληίζηξνθε αλαινγία απνγφλσλ: 2/3 αξζεληθά θαη 1/3 

ζειπθά. Να εμεγήζεηε ηα απνηειέζκαηα. 

 

42. Σηα πνπιεξηθά ην γνλίδην γηα ην ζηηθηφ πηέξσκα είλαη επηθξαηέο θαη θπινζχλδεην. Να βξεζνχλ νη απφγνλνη ζηελ F2 

γεληά πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δηαζηαχξσζε θαλνληθνχ ζειπθνχ κε αξζεληθφ πνπ έρεη ζηηθηφ ηξίρσκα. 

(Σηα πνπιεξηθά ν θπινθαζνξηζκφο είλαη αληίζεηνο απφ ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή ΧΧ είλαη ην αξζεληθφ θαη XY ην ζειπθφ). 

 

43. Απφ ηε δηαζηαχξσζε πεξηζηεξηψλ γελλήζεθαλ 280 αξζεληθά θαη 135 ζειπθά άηνκα. Να εμεγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα. 
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44. Ο αιθηζκφο νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ελφο ππνιεηπφκελνπ απηνζσκηθνχ γνληδίνπ. Τα θνληά δάθηπια (βξαρπθαιαγγία), 

ζηνλ άλζξσπν, νθείινληαη ζηνλ εηεξφδπγν γνλφηππν ελφο ππνιεηπφκελνπ απηνζσκηθνχ ζλεζηγφλνπ γνληδίνπ. Έλαο άλδξαο 

αιθηθφο κε θαλνληθά δάθηπια, απνθηά έλα αγφξη κε θαλνληθφ ρξψκα δέξκαηνο θαη βξαρπθαιαγγία θαη κηα γπλαίθα αιθηθή 

κε βξαρπθαιαγγία απνθηά έλα θνξίηζη κε θαλνληθφ ρξψκα δέξκαηνο θαη βξαρπθαιαγγία. Να βξεζνχλ: 

α. ν γνλφηππνο ηεο κεηέξαο ηνπ αγνξηνχ, 

β. ν γνλφηππνο ηνπ παηέξα ηνπ θνξηηζηνχ, 

γ. νη θαηλφηππνη ησλ παηδηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην γάκν ηνπ θνξηηζηνχ κε ην αγφξη. 

 

45. Γηαζηαπξψλνπκε αξζεληθά έληνκα κε θνθθηλφαζπξεο πηέξπγεο θαη καθξηέο ζκήξηγγεο κε ζειπθά πνπ έρνπλ καθξηέο 

ζκήξηγγεο θαη άζπξεο πηέξπγεο θαη παίξλνπκε 164 άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπο εμήο θαηλνηχπνπο: 

32 αξζεληθά κε καθξηέο ζκήξηγγεο θαη άζπξεο πηέξπγεο 

32 ζειπθά κε καθξηέο ζκήξηγγεο θαη άζπξεο πηέξπγεο 

31 αξζεληθά κε καθξηέο ζκήξηγγεο θαη θνθθηλφαζπξεο πηέξπγεο 

28 ζειπθά κε καθξηέο ζκήξηγγεο θαη θφθθηλεο πηέξπγεο 

10 αξζεληθά κε θνληέο ζκήξηγγεο θαη θνθθηλφαζπξεο πηέξπγεο 

11 ζειπθά κε θνληέο ζκήξηγγεο θαη άζπξεο πηέξπγεο 

10 ζειπθά κε θνληέο ζκήξηγγεο θαη θφθθηλεο πηέξπγεο 

10 αξζεληθά κε θνληέο ζκήξηγγεο θαη άζπξεο πηέξπγεο 

Να εμεγήζεηε ηνλ ηξφπν θιεξνλφκεζεο ησλ γλσξηζκάησλ απηψλ θαη λα βξείηε ηνπο γνλφηππνπο ησλ γνλέσλ. 

 

46. Απφ δηαζηαχξσζε ζειπθήο Γξνζφθηιαο κε θφθθηλα κάηηα κε αξζεληθή κε ιεπθά κάηηα, πήξακε ηνπο παξαθάησ 

απνγφλνπο: 

73 ζειπθά κε θφθθηλα κάηηα 

71 ζειπθά κε ιεπθά κάηηα 

72 αξζεληθά κε ιεπθά κάηηα 

Πνηνη είλαη νη γνλφηππνη ησλ αηφκσλ πνπ δηαζηαπξψζεθαλ; Να παξαζηήζεηε ηηο δηαζηαπξψζεηο.  

 

47. Τν καχξν ρξψκα ζηα θνπλέιηα νθείιεηαη ζην επηθξαηέο αιιειφκνξθν Μ, ελψ ην θαζηαλφ ζην αιιειφκνξθφ ηνπ κ. Τν 

θνληφ ηξίρσκα νθείιεηαη ζην επηθξαηέο αιιειφκνξθν Κ, ελψ ην καθξχ ζην αιιειφκνξθφ ηνπ θ. Γηαζηαπξψλνπκε ζειπθά 

άηνκα (πνπ έρνπλ φια ηνλ ίδην γνλφηππν), κε αξζεληθά άηνκα (πνπ έρνπλ επίζεο φια ηνλ ίδην γνλφηππν). Σηελ F1 γεληά 

πήξακε ηα αθφινπζα άηνκα: 

310 καχξα κε θνληφ ηξίρσκα 

290 θαζηαλά κε θνληφ ηξίρσκα 

295 καχξα κε καθξχ ηξίρσκα 

302 θαζηαλά κε καθξχ ηξίρσκα 

Να βξείηε ηνπο γνλφηππνπο ησλ γνλέσλ. 

 

48. Σηα πνπιεξηθά ν γνλφηππνο CC είλαη ν θαλνληθφο, ελψ ν εηεξφδπγνο Cc δίλεη άηνκα κε πνιχ θνληά πφδηα. Τα άηνκα 

πνπ είλαη νκφδπγα γηα ηνλ ππνιεηπφκελν δελ είλαη βηψζηκα. Απφ δηαζηαχξσζε αξζεληθψλ αηφκσλ κε γξήγνξε αλάπηπμε 

θηεξψκαηνο θαη πνιχ θνληά πφδηα κε ζειπθά άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ αξγή αλάπηπμε θηεξψκαηνο θαη πνιχ θνληά πφδηα, 

πξνέθπςαλ 125 αξζεληθά θαη 123 ζειπθά άηνκα. Όινη νη αξζεληθνί απφγνλνη παξνπζίαδαλ αξγή αλάπηπμε θηεξψκαηνο, 

ελψ φινη νη ζειπθνί γξήγνξε αλάπηπμε. Να βξεζνχλ νη γνλφηππνη ησλ αηφκσλ ηεο παηξηθήο γεληάο. 

(Σηα πνπιεξηθά ν θπινθαζνξηζκφο είλαη αληίζεηνο απφ ηνλ άλζξσπν, δειαδή ΧΧ είλαη ηα αξζεληθά άηνκα θαη XY ηα 

ζειπθά άηνκα). 

 

  

 

 


